หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัตเิ รื่อง
การให้ สิทธิแก่ ผ้ ูถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
การเสนอชื่อผู้ท่ มี ีคุณสมบัตเิ หมาะสมที่จะได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการล่ วงหน้ า
และการส่ งคาถามล่ วงหน้ า
สาหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึน้ ในปี 2564
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) มีนโยบายที่จะดาเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายและแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่กาหนดโดยหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง โดยคานึงถึงการปฏิบตั ิตอ่ ผู้
ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย มาตรการหนึ่งคือ การให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตังกรรมการรายใหม่
้
เป็ นการล่วงหน้ า โดยระเบียบการที่กาหนดขึ ้นนี ้เป็ นการให้ สิทธิแก่ผ้ ู
ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิที่ผ้ ถู ือหุ้นมีอยูต่ ามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และตามบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ท่ ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่จะได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการล่ วงหน้ าก่ อนการประชุม
1. เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ คนหนึ่งหรื อหลายคนรวมกันไม่ต่ากว่าร้ อยละ 0.50 ของจานวนสิทธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ มีสทิ ธิที่จะเสนอเรื่ องได้ (ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน ซึง่ เป็ นหุ้นสามัญที่มีสทิ ธิ
ออกเสียงทังหมดจ
้
านวน 959,487,557 หุ้น ดังนันสั
้ ดส่วนการถือหุ้นขันต
้ ่าร้ อยละ 0.50 ของจานวนสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จึงเท่ากับประมาณ 4.8 ล้ านหุ้น
2. ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ อยู่จนถึง ในวันที่เสนอเพิ่มวาระการประชุม และ/หรื อวันที่เสนอชื่ อผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ที่จะได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการล่วงหน้ า รวมทังจะต้
้ องถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในวันที่จดั การ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ด้ วย
(2) รายละเอียดข้ อมูลที่ผ้ ถู อื หุ้นจะเสนอ
1. ชื่อ ที่อยูแ่ ละเบอร์ โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ ของผู้ถือหุ้นที่เสนอ
2. จานวนหุ้นที่ถือครองต้ องไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเสนอ
3. วัตถุประสงค์ ของการเสนอเพื่อ ให้ ทราบว่าผู้ถือหุ้นต้ องการให้ บรรจุเป็ น วาระเพื่อพิจารณา หรื อเพื่อ
อนุมตั ิ เป็ นต้ น
4. รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่ องที่เสนอโดยจะต้ องชี ้แจงข้ อเท็จจริ ง เหตุผล ความจาเป็ น ความเหมาะสมและ
ประเด็นที่ต้องการให้ พิจารณา
5. เอกสารแนบตามแบบฟอร์ ม ก.
(3) กรณีเสนอให้ แต่ งตัง้ กรรมการรายใหม่ ต้ องมีข้อมูลอย่ างน้ อย ดังต่ อไปนี ้
1. ประวัติหรื อข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอให้ แต่งตังเป็
้ นกรรมการ
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(1.1)

(1.2)

(1.3)
(1.4)
(1.5)

ข้ อมูลเบื ้องต้ น เช่น ชื่อ อายุ สัญชาติ ประสบการณ์ การทางาน ประวัติการศึกษา การถือหุ้น
ในบริ ษัทฯ การทางานด้ านสังคม (ถ้ ามี) เป็ นต้ น พร้ อมกับเอกสารหลักฐาน ได้ แก่ สาเนาบัตร
ประชาชน พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง และสาเนาหลักฐานการศึกษา ประกอบด้ วย
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริ ษัท อย่างมีนยั สาคัญ (ถ้ ามี) เช่น ความสัมพันธ์ ด้านการเป็ น ลูกค้ า ผู้จาหน่าย
วัตถุดิบ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อให้ ทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจจะมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
การเป็ นกรรมการบริ ษัทหรื อไม่
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอให้ แต่งตัง้ เช่น เสนอเพื่อแต่งตังเพื
้ ่อเป็ นกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ เป็ นต้ น
หนังสือยินยอมจากบุคคลที่เสนอให้ แต่งตังเป็
้ นกรรมการ
ในกรณี ที่ เ สนอแต่ ง ตัง้ เป็ น กรรมการอิ ส ระจะต้ อ งมี คุณ สมบัติ ดัง ต่ อ ไปนี ้ (เป็ นไปตาม
รายละเอียดที่ปรากฎในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่ อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่)
1.5.1 ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการ
ถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของบุคคลที่เสนอแต่งตังรายนั
้
นๆ
้ ด้ วย
1.5.2 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษา
ที่ได้ รับเงินเดือนประจาหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
1.5.3 ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ย น
ตามกฎหมาย ในลัก ษณะที่ เ ป็ น บิด า มารดา คู่สมรส พี่ น้อ ง และบุตร รวมทัง้
คูส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อ
บุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อ
บริ ษัทย่อย
1.5.4 ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วมหรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้
วิจ ารณญาณอย่า งอิ สระของตน รวมทัง้ ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่
กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับ
บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ ง
เว้ นแต่ จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดัง กล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับ
การแต่งตัง้
1.5.5 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมหรื อ
นิติบุคคลที่ อาจมีค วามขัดแย้ ง และไม่ เป็ น ผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง ไม่ใ ช่
กรรมการอิ ส ระ ผู้บ ริ ห าร หรื อ หุ้น ส่ว นผู้ จัด การของส านัก งานสอบบัญ ชี ซึ่ ง มี
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ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมี
ความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้น จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
1.5.6 ไม่เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใด ๆ ซึ่ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารเป็ น
ที่ปรึ กษากฎหมายหรื อ ที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ าน
บาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัด แย้ ง ทัง้ นี ใ้ นกรณี ที่ ผ้ ูใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ เป็ น นิ ติ บุค คล ให้ ร วมถึ ง
การเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วน
ผู้จัดการ ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
1.5.7 ไม่เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ น
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
1.5.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนั ยกับบริ ษัทฯ
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน
ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกิน กว่าร้ อยละหนึ่ง
ของจานวนหุ้นที่ มีสิทธิ อ อกเสีย งทัง้ หมดของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิ จการที่ มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ
1.5.9 ไม่ มี ลัก ษณะอื่ น ใดที่ ท าให้ ไ ม่ ส ามารถให้ ความเห็ น อย่ า งเป็ น อิ ส ระเกี่ ย วกั บ
การดาเนินงานของบริ ษัทฯ
(1.6) ในกรณีที่เสนอแต่งตังเป็
้ นกรรมการตรวจสอบจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
1.6.1 ต้ องมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระตามข้ อ (1.5)
1.6.2 ต้ อ งไม่เ ป็ น กรรมการที่ได้ รับ มอบหมายให้ ต ดั สิน ใจในการดาเนิน กิจ การของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และ
1.6.3 ไม่ เ ป็ นกรรมการของบริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยล าดับ เดี ย วกั น
เฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
1.6.4 มีค วามรู้ และประสบการณ์ เ พี ย งพอที่ จ ะสามารถท าหน้ า ที่ ใ นฐานะกรรมการ
ตรวจสอบได้ ตามที่กาหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วย
คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. บุคคลที่ถกู เสนอชื่อต้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม พ.ร.บ.มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน
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(4) ช่ องทางในการเสนอเรื่อง
1. ผู้ถื อ หุ้ นที่ มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ วนตามที่ บ ริ ษั ท ฯ ก าหนดข้ างต้ น จะต้ องเสนอเรื่ อ ง (ต้ น ฉบับ ) เป็ น
ลายลักษณ์ อักษรส่งทางไปรษณีย์ มายังฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรื อ
ส่งผ่านทางโทรสารหรื ออีเมล์แอดเดรส เพื่อแจ้ งในเบื ้องต้ น แล้ วจากนันจึ
้ งจัดทาเป็ นหนังสือฉบับจริ ง
(Hard copy) ส่งถึงฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อนาเสนอคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
พร้ อมกับแนบเอกสาร ได้ แก่
- ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานแสดงตน เช่น สาเนาบัตรประชาชน พร้ อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
- หลัก ฐานการถื อ หุ้ น เช่ น หนั ง สื อ รั บ รองจากบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ หลัก ฐานอื่ น จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
โดยส่ งมาที่ : นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
25/28 หมู่ 12 ตาบลบึงคาพร้ อย อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150
E-mail: sarisa@eastcoast.co.th
โทรศัพท์ (66) 02 152 7301 ต่อ 212
โทรสาร (66) 02 152 7305
(5) ช่ วงเวลาที่เปิ ดรับเรื่องจากผู้ถอื หุ้น
ตังแต่
้ วนั ที่ 2 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(6) หลักเกณฑ์ ท่ ีคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อเพิ่มวาระการประชุม มีรายละเอียด ดังนี ้
1. เรื่ องที่สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม
(1.1) เรื่ องที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ข้ อบังคับ ประกาศ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรื อ
หน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษัทฯ
(1.2) เรื่ องที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นโดยรวม
(1.3) เรื่ องที่เสนอเพื่อพัฒนาการบริ หารจัดการภายในองค์กร
2. เรื่ องที่ไม่สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม
(2.1) เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ ข้างต้ น
(2.2) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษัทฯ หรื อคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะดาเนินการได้
(2.3) เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ และข้ อเท็จจริ งที่กล่าวอ้ างของผู้ถือหุ้นไม่ได้
แสดงให้ เห็นถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
(2.4) เรื่ องที่ผ้ ูถือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิ จารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และ
เรื่ อ งดัง กล่า วได้ รั บ มติ ส นับ สนุน ด้ ว ยคะแนนเสี ย งที่ น้ อ ยกว่ า ร้ อยละ 10 ของจ านวนสิ ท ธิ
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ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ โดยที่ข้อเท็จจริ งยังไม่ได้ เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญจากที่เสนอ
ในครัง้ ก่อน
(2.5) เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอโดยไม่มีข้อมูลรายละเอียดเพียงพอหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ
กาหนดข้ างต้ น
(2.6) เรื่ องอื่นที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่าไม่มีความจาเป็ นที่จะต้ องบรรลุเป็ นวาระ
(ซึง่ คณะกรรมการบริษัทฯ จะชี ้แจงเหตุผลและอธิบายให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าใจต่อไป)
(7) การดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ หลังจากรับเรื่องจากผู้ถอื หุ้น
1. การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
เลขานุการบริ ษัทจะนาเรื่ องจากผู้ถือหุ้นเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาในการประชุมครัง้
ถัดไปหลังจากปิ ดรับเรื่ องแล้ ว ซึง่ จะกาหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ภายในไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2564
2. การบรรจุเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเป็ นวาระการประชุมเพิ่มเติม
2.1 เรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วเหมาะสมและควรบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือ
หุ้น ซึง่ จะแจ้ งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะให้ ความเห็นในวาระ
ดังกล่าวว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
2.2 เรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ ไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
พร้ อมเหตุผลเป็ นหนังสือจากบริ ษัทฯ ต่อไป และจะแจ้ งเป็ นเรื่ องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือ
หุ้นในครัง้ นัน้
2.3 ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบให้ มีการบรรจุเรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น เข้ าเป็ น
วาระการประชุมของผู้ถือหุ้นแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะบรรจุเรื่ องดังกล่าวเป็ นวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้ มีขึ ้นในครัง้ ถัดไป
3. การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ าก่อน
การประชุม
3.1 ในกรณีที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฯ บริ ษัทฯ จะเสนอเป็ นวาระ
การประชุม เพื่ อ พิ จารณาอนุมัติ ในการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2564 ต่อ ไป กรณี
การเสนอชื่ อบุคคลใดที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฯ บริ ษัทฯ
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบเป็ นหนังสือต่อไป
(8) การส่ งคาถามล่ วงหน้ าก่ อนการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2564
คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิสง่ คาถามล่วงหน้ าก่อนการประชุม
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564 ซึ่งปรากฎเป็ นผู้ถือหุ้นอยู่ในวันที่บริ ษัท ฯ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record
Date)
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เนื ้อหาของคาถาม
ต้ องเกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ซึง่ มีวาระที่สาคัญ ดังนี ้
- พิจารณารั บรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท ฯ เกี่ ย วกับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2563
- อนุมตั ิงบการเงิน ประจาปี 2563 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563 เป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย และ/หรื อการจ่ายเงิน
ปั นผล (ถ้ ามี)
- พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
- พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการซึ
้
ง่ พ้ นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
และกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
ขันตอนการพิ
้
จารณาของบริษัทฯ
- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่บริ ษัท ฯ กาหนดข้ างต้ น สามารถส่งคาถามล่วงหน้ าต่อ
บริ ษัทฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรส่งทางไปรษณีย์ หรื ออีเมล์แอดเดรส มายังฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
โดยส่ งมาที่ : นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
25/28 หมู่ 12 ตาบลบึงคาพร้ อย อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150
E-mail: sarisa@eastcoast.co.th
โทรศัพท์ (66) 02 152 7301 ต่อ 212
โทรสาร (66) 02 152 7305
- ฝ่ ายเลขานุการบริษัทจะเป็ นผู้พจิ ารณา เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อฝ่ ายบริ หาร
เพื่อเตรี ยมชี ้แจงคาตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
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แบบฟอร์ ม ก
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
ของบริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................เป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) จานวน.............................................หุ้น
ที่อยู่ เลขที่.......................................................................ถนน............................................................
ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต....................................จังหวัด........................................................
โทรศัพท์..................โทรสาร................................................E-mail (ถ้ ามี)...................................................................
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ของบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด
(มหาชน) ประจาปี 2564 ดังนี ้
เรื่ องที่เสนอ : ............................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ : [ ] เพื่อทราบ
[ ] เพื่อพิจารณา
[ ] เพื่ออนุมตั ิ
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ.................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้ อเสนอข้ างต้ น จานวน......................................แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความข้ างต้ น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทังหมดถู
้
กต้ องทุกประการ และ
ยินยอมให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ข้ าพเจ้ าจึงลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
ลงลายมือชื่อ.................................................ผู้ถือหุ้น
(......................................................)
วันที่.................................................
หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานดังนี ้
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ สาเนา Statement จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สาเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
2. หลักฐานการแสดงตน ได้ แก่
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทางหรื อใบต่างด้ าวกรณีเป็ นชาวต่างประเทศ
หรือสาเนาบัตรข้ าราชการ หรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสาเนาใบอนุญาตขับขี่ ที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นนิติบุคคล : สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุดหรื อมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และสาเนาบัตรประชาชนหรื อหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามในแบบขอเสนอเรื่ อง ที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
ในกรณีเป็ นผู้ถือหุ้นที่จดทะเบียนในต่างประเทศต้ องมีโนตารีพบั ลิครับรองความถูกต้ องของเอกสารด้ วย
3. ในกรณีที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ ใช้ สาเนาแบบฟอร์ มตามจานวนวาระนี ้ และกรอกข้ อมูลพร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อ
ให้ ครบถ้ วน
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